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COMISSÃO DE ÉTICA DO INSTITUTO DE HIGIENE E MEDICINA TROPICAL  

DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA 

Ata da reunião de 10 de novembro de 2021 

Aprovada na reunião de 15 de dezembro 

 

Ao décimo dia do mês de novembro de dois mil e vinte e um, pelas nove horas e trinta minutos, reuniu 

por videoconferência a Comissão de Ética do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade 

NOVA de Lisboa (CEIHMT NOVA), tendo a reunião sido presidida pela Presidente da CEIHMT NOVA, 

Cláudia Conceição, que convocou esta reunião. 

Estiveram presentes os seguintes membros: Carla Maia, Dinora Lopes, Isabel Craveiro, João Lavinha, 

Maria Luísa Vieira. 

Estiveram igualmente presentes, na qualidade de Observadoras, Lígia Saraiva e Raquel Sá-Leão do 

ITQB NOVA. 

Marília Fidalgo esteve ausente por razões justificadas, assim como Helena Pereira de Melo tendo a 

reunião sido secretariada por Cláudia Conceição. 

A Presidente fez a abertura da reunião, cumprimentou os presentes, e propôs a aprovação da ordem 

de trabalhos, a qual foi aceite pelos membros e observadoras da CEIHMT NOVA presentes. 

 

 Aprovação da ata e da síntese da última reunião  

A ata e a síntese foram aprovadas por unanimidade. 

 

 Ponto de situação de pareceres  

Foi feito um breve ponto de situação dos pareceres.  

 

 Outros assuntos 

a) LisbEtica 

Trocaram-se impressões em relação à reunião LisbEtica que ocorreu no IHMT e a participação do IHMT 

continuará no empenhamento em: 
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 Divulgação de boas práticas; 

 Formação. 

b) Funcionamento da CE  

Ainda relacionado com o ponto anterior foi considerada uma boa prática reunir com os Investigadores 

quando, ao fim de uma iteração por escrito, não há resposta considerada adequada às solicitações da 

CE. Ficou resolvido que se manterá o sigilo sobre os relatores e quem reúne com os investigadores 

será, pela Comissão de ética, a sua Presidente ou Vice-presidente e outro elemento. Será enviado, no 

final, um sumário escrito de solicitações da CE aos investigadores.   

 

 Próxima reunião e próximas reuniões 

Confirmou-se a próxima reunião para o dia 15 de dezembro às 9h30.  

Para o ano de 2022 ficam estabelecidas as seguintes datas, às quartas-feiras e às 9h30:  

19 janeiro, 16 fevereiro, 16 março, 20 abril, 18 maio, 22 junho, 13 julho, 14 setembro, 12 outubro, 16 

novembro, 14 dezembro. 

 

A reunião foi dada por terminada, dela se lavrando a presente ata, a qual vai ser assinada pela 

Presidente. 

 

A Presidente da CEIHMT NOVA 

 

 

 

Cláudia Conceição 
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